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BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

JICA Việt Nam tổ chức cho nhóm sinh viên Nhật Bản đoạt giải 

trong cuộc thi viết luận hàng năm của JICA tới thăm Dự án ngày 

28/7. Đoàn gồm tám (08) em sinh viên đến từ các trường THPT, 

đại học khác nhau tại Nhật Bản, đại diện Văn phòng JICA Tokyo 

và JICA Việt Nam. Sau phát biểu chào mừng của lãnh đạo Trung 

tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông, các em sinh viên tự giới 

thiệu về bản thân cũng như những chủ đề các em đã lựa chọn 

viết trong bài luận đoạt giải của mình.  

Dự án dành thời gian trình bày về định nghĩa và số liệu giúp đoàn 

hiểu rõ hơn về tình hình MBN hiện tại trên thế giới và ở Việt Nam. 

Một đoạn phim ngắn về những nạn nhân Việt Nam bị mua bán đã 

được trình chiếu sau đó. Nhằm tạo hứng thú tìm hiểu hơn của 

các em, Điều phối viên dự án đã tổ chức một trò chơi nhỏ với 

những câu hỏi liên quan đến mua bán người. Các em được chia 

đều làm hai đội, lần lượt chọn và trả lời các câu hỏi. Kết quả sát 

sao 40 – 50 giữa hai đội đã cho thấy các em đều chú tâm lắng 

nghe và đặt sự quan tâm của mình vào từng câu hỏi. Tiếp đó, Cố 

vấn trưởng dự án giới thiệu các hoạt động dự án, kết quả đạt 

được và chức năng của Đường dây nóng.  

Đoàn còn thăm quan tổng đài Hà Nội và nói chuyện với các nhân 

viên tư vấn (NVTV) tại đây. Các em sinh viên đặt nhiều câu hỏi 

về hệ thống Đường dây nóng (“thủ phạm mua bán người qua 

biên giới sẽ bị xử phạt ra sao?”, “NVTV có đang sử dụng cuốn 

hướng dẫn hoạt động không?”), công việc hàng ngày của NVTV 

(em nghĩ rằng công việc tư vấn tại Đường dây nóng không hề dễ 

dàng gì, vậy tại sao các chị lại chọn công việc này?”) v.v… Mọi 

thắc mắc của các em đều được chuyên gia và NVTV giải đáp 

một cách nhiệt tình, đầy đủ.  

Dự án đã đón nhiều vị khách đến từ các nước khác nhau, hầu 

hết họ đều là chuyên gia trong lĩnh vực mua bán người và 

thường đặt các câu hỏi mang tính chất kĩ thuật. Tuy nhiên, lần 

này được xem như một trường hợp ngoại lệ. Những câu hỏi và ý 

kiến từ các em học sinh nghiêng về sự đồng cảm với các nạn 

nhân như: Cảm nhận của các nạn nhân? Nếu chị ở trong hoàn 

cảnh đó, chị sẽ làm gì? Người thân của họ chắc phải khó khăn 

lắm khi biết con em mình bị rơi vào hoàn cảnh bị mua bán v.v… 

Bản thân chúng tôi cũng đã rất ngạc nhiên khi nghe các em sinh 

viên chia sẻ. Chúng tôi hy vọng rằng, sau chuyến thăm quan 

Đường dây nóng, các em sẽ chia sẻ lại với những người bạn ở 

Nhật về tình hình mua bán người cũng như việc mình có thể làm 

để hạn chế vấn nạn trên.   

http://www.jica.go.jp/hiroba/menu/essay/2014/index.html 

（Đường link thông tin về cuộc thi viết luận năm 2014 của JICA – 

tiếng Nhật)  
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 Banner của tổ chức Samaritan’s Purse in logo và số 
điện thoại của Đường dây nóng 

Dự án Xây dựng đường dây nóng về phòng chống mua bán người tại Việt 

Nam 

Mục đích của bản tin này nhằm chuyển tải tới mọi người tiến độ Dự án và các thông tin 

liên quan. Nội dung trong văn bản này được viết và thu thập bởi bà Yoshiko Ogawa và bà 

Kayo Goda chứ không phải từ tổ chức JICA hoặc chính phủ Việt Nam. Xin báo lại cho 

chúng tôi nếu bạn muốn sử dụng lại toàn bộ hoặc một phần nội dung trong bản tin này. 
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TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Tháng 8： Hoạt động truyền thông tại Yên Bái 

     Xây dựng cuốn tài liệu Quản lý ca cho NVTV  

     Phát sóng thông điệp truyền thanh, truyền hình của Đường dây nóng 

2）Thủ tướng Anh công bố các biện pháp cứng rắn chống 

lại nạn mua bán người 

Rất nhiều nạn nhân Việt Nam, đặc biệt là trẻ em, đã được 

xác định là nạn nhân bị mua bán tại Anh. Việt Nam đứng 

thứ 4 trong các nước xuất phát nhiều nhất với khoảng 

3.000 trẻ em được công bố đang bị cưỡng bức làm việc 

trong các nhà máy trồng cần sa và tiệm làm móng tại Anh. 

Thủ tướng Anh David Cameron bày tỏ cam kết mạnh mẽ 

để tăng cường các biện pháp phòng, chống mua bán 

người trước chuyến thăm của ông tới Việt Nam. Đạo luật 

Phòng chống Nô lệ hiện đại được thông qua hồi tháng 

3/2015 đòi hỏi các công ty có doanh thu bằng hoặc hơn 36 

triệu bảng Anh đưa ra các nỗ lực phòng chống cưỡng bức 

lao động và mua bán người trong chuỗi cung ứng của họ.  

http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/07/29/human-trafficking-

slavery-david-cameron-vietnam_n_7893032.html 

（Theo báo Huffington Post ngày 29/07/2015）
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1） Báo cáo của Hoa Kỳ năm 2015 về mua bán người 

Báo cáo của Hoa Kỳ về tình hình mua bán người năm 2015 

đã được công bố ngày 27/7. Việt Nam vẫn xếp Hạng 2 

trong bảng báo cáo này từ năm 2001, ngoại trừ 02 năm 

2010 và 2011 xếp Hạng 2 - Cần được theo dõi.  

Báo cáo năm 2015 đặc biệt chú trọng đến vấn đề buôn bán 

lao động như cưỡng bức lao động trên các thuyền đánh cá, 

mua bán và cưỡng bức lao động trong chuỗi cung ứng toàn 

cầu. Buôn bán lao động cũng đang là vấn đề tồn tại ở Việt 

Nam. Việc phản ứng chậm trong vấn đề buôn bán lao động 

đã khiến Việt Nam bị giảm xuống Hạng 2- Cần được theo 

dõi trong năm 2010. Báo cáo 2015 thừa nhận Việt Nam 

đang có những biến chuyển trong xây dựng và thực hiện 

chính sách phòng, chống mua bán người nhưng Chính phủ 

vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.  

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2015/index.htm 

（Đường link báo cáo Hoa Kỳ năm 2015 về mua bán người) 

HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC KHÁC 

Ở Việt Nam, chúng tôi có một diễn đàn của mạng lưới các các tổ 

chức quốc tế, nhà tài trợ song phương và các tổ chức phi chính 

phủ làm việc trong mạng lưới phòng, chống mua bán người. Thông 

tin, số liệu được chúng tôi trao đổi thường xuyên thông qua email 

và các cuộc họp thường kỳ. Nhiều hoạt động phối hợp cũng được 

kết nối tùy thuộc vào nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Dự án Đường dây 

nóng là một thành viên tích cực trong diễn đàn, thường xuyên chia 

sẻ thông tin và đóng góp nội dung cho Chương trình quốc gia về 

phòng, chống mua bán người.  

Dự án đã hợp tác với một số tổ chức nhằm quảng bá số điện 

Đường dây nóng như in số điện thoại Đường dây nóng vào các ấn 

phẩm nâng cao nhận thức (tổ chức World Vision, Hội Phụ nữ, 

Oxfam) hay phát tờ rơi dự án trong các hoạt động truyền thông cấp 

tỉnh (tổ chức ILO). Gần đây nhất, tổ chức Samaritan’s Purse đã giới 

thiệu về số điện thoại Đường dây nóng trong hoạt động truyền 

thông của họ tại tỉnh Lai Châu trong tháng 7/2015. Chúng tôi cũng 

sẽ phối hợp với tổ chức World Vision thực hiện hoạt động truyền 

thông quảng bá Đường dây nóng cho sinh viên tại kí túc xá trường 

Đại học Ngoại thương Hà Nội trong tháng 8 tới. 
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